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TELŠIŲ LOPŠELIS – DARŽELIS „EGLUTĖ " 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 

 

1. Bendra informacija. 

1.1.Mokiniai (mokinių skaičius, fiksuojant kasmet rugsėjo 1 d. duomenimis, 

skaičiaus pokytis per pastaruosius 3 m.): 

Metai Rugsėjo 1 d. Mokinių skaičiaus pokytis 

2018 m. 226 +3 

2017 m. 223 -8 

2016 m. 231 -2 

 

1.2.Darbuotojai:  

1.2.1. Bendras darbuotojų skaičius – 50 

1.2.2. Mokyklos vadovai, jų kvalifikacija: 

 Direktorius - 1 etatas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui –  1 etatas;  

       1.2.3. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų skaičius, fiksuojant spalio 1 d. 

duomenimis: 

 

Pagrindinė darbovietė Nepagrindinė darbovietė Iš viso 

26 1 27 

              

              1.2.4. Mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų  kvalifikacija (skaičiuojant dirbančiuosius 

ir pagrindinėje, ir nepagrindinėje darbovietėse), kvalifikacinės kategorijos 

Kvalifikaciniai reikalavimai, kvalifikacinės 

kategorijos 

Skaičius 

Turi aukštąjį universitetinį, aukštąjį koleginį, 

aukštesnįjį išsilavinimą 

27 

Turi pedagogo kvalifikaciją 27 

Turi dėstomo dalyko (ugdymo srities) 

kvalifikaciją 

25 

Ekspertai  0 

Metodininkai  7 

Vyresnieji mokytojai 18 

Mokytojai  2 

              

                 1.2.5. Nepedagoginių darbuotojų skaičius (etatų skaičius) – 21 (20,75) 



 

1.3.Mokyklos dalyvavimas programų, projektų konkursuose 2018 m. (parašyta programų, 

gautas finansavimas (Eur)  ar kitokia parama): 

 

1.4.Mokinio krepšelio (MK) lėšos ir jų panaudojimas: 

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodžio 

31 d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso MK lėšų 202300 208800 208800 100 

1.1. Vadovėliams ir kt. mokymo priemonėms 4500 4800 4800 100 

1.2. Mokytojų ir kt. ugdymo procese 

dalyvaujančių asmenų kvalifikacijai 

tobulinti 

1800 1100 1117,20 100 

1.3. Mokinių pažintinei veiklai ir profesiniam 

orientavimui 

500 400 400 100 

1.4. IKT diegti ir naudoti 1400 1400 1400 100 

2. Vienam mokiniui tenka MK lėšų 850    

 

1.5.Savivaldybės biudžeto (SB) lėšos ir jų panaudojimas: 

Eil. 

Nr. 

Reikmės  Gauta 

sausio 1 d. 

Patikslintas 

planas 

Panaudota gruodžio 

31 d. 

Eur. Proc. 

1. Iš viso SB lėšų 279100 279100 279100 100 

1.1. Iš jų darbo užmokesčiui 170000 170000 170000 100 

 

1.6. Gautas 2018 metais papildomas (ne iš savivaldybės biudžeto) finansavimas arba 

kitokia parama iš kitų šaltinių:  

Eil. 

Nr. 

Kiti šaltiniai Finansinės arba 

kitokios paramos 

išraiška 

Kam ir kaip finansinė 

arba kitokia parama 

buvo panaudota 

1. 2 % lėšos 1667,92 Vaikų sveikatos 

draudimas- 453,12  

 Paslaugos-300,00 

Ryšiai-130 

2. Tarptautinis Erasmus + projektas 7,177,60 Pedagogų vizitai į 

partnerių šalių 

susitikimus. 

3. Projektas „Olimpinė karta“  400,00 Priemonės kalbos 

ugdymui  

4. Projektai „Sensorinių pojūčių“ 500,00 Kūno kultūros 

priemonės grupėms ir 

salei. 

5. Projektas „Eglutės bendruomenės 

sveikatinimas“ 

1000,00 Organizuota šeimos 

šventė, sportinės 

estafetės, priemonės 

judriai veiklai. 

 

 

 



1.7. Direktoriaus nuožiūra pateikiama informacija: 

3,200 eurų iš įstaigos pajamų perkelta į ilgalaikį turtą ir nupirktas  interaktyvus ekranas. 

Iš įstaigos lėšų suremontuotos 2 grupių virtuvėlės, pakeisti virtuvėlių baldai, santechninė įranga. 

 

2. Veiklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimas 

Tikslas –  stiprinti holistinį ( visuminį) sveikatos ugdymą – fizinę, dvasinę, protinę, 

emocinę, socialinę gerovę vaikui, šeimai, bendruomenei. 

Uždavinys – Etninę kultūrą ugdymo procese integruoti į įvairias ugdymo (si) sritis: šeimos, 

giminės, bendruomenės ir tautos švenčių bei tradicijų pažinimą, gimtosios kalbos, sveikatos 

puoselėjimą. 

           Pasiekti rezultatai: 

            Kryptingai įgyvendinant įstaigos savitumą ir visavertį ugdymą laiduojančias programas, 

kiekvienam mūsų įstaigą lankančiam vaikui, buvo sudarytos sąlygos jo saviraiškai, meninių 

gebėjimų ugdymui bei individualių poreikių tenkinimui. 

            Įgyvendinant pirmą uždavinį aktyviai įsijungėme į Lietuvos 100-mečio minėjimą. Įstaigoje 

organizuota nuotraukų paroda „Šimtmečio kartos“. Parodoje aktyviai dalyvavo visa bendruomenė. 

Nuotraukų ekspoziciją aplankė mikrorajono vaikai, „Ateities“ progiminazijos moksleiviai ir 

bendruomenės nariai. Priešmokyklinių grupių pedagogės organizavo renginį „Mano Lietuvėlė-pati 

gražiausia“. Ugdytiniai dalyvavo rajone organizuotame konkurse „Beatliejaus žvaigždė“. Ugdytinių  

ansamblis laimėjo pagrindinį prizą. Užgavėnių kaukių parodoje „Ežiukų“ grupė laimėjo pagrindinį 

prizą. Puoselėjant įstaigos tradicijas ir kultūrą, siekiant tenkinti vaikų saviraiškos, noro augti ir 

tobulėti poreikius įstaigoje vyko tradiciniai ir netradiciniai renginiai: atsisveikinimo su eglute 

šventė, Trijų Karalių šventė, Užgavėnių šventė ,,Lūžo ledo tiltai“, Vasario 16-osios šventinis 

renginys, Velykų rytmetis ,,Velykės margutis”, vaikų palydos į mokyklą, rudens vakarojimai, 

kalėdiniai renginiai.  

            Įstaiga aktyviai įsijungė į „Lietuvių kalbos dienų“ renginius. Aplankė Telšių rajono 

savivaldybę, K. Praniauskaitės viešosios  bibliotekos vaikų skyrių. „Žvirbliukų“ grupė kartu 

tėveliais dalyvavo Telšių rajono savivaldybės organizuotame skaitymo maratone, renginyje miesto 

amfiteatre „Valanda su knyga“.        

            Norint sėkmingai įgyvendinti išsikeltą uždavinį yra būtinos tinkamos pedagogų 

kompetencijos. Visi pedagogai jaučia ypač didelę atsakomybę už ugdymo proceso kokybę, vaikų 

ugdymosi poreikių tenkinimą, todėl nuolat tobulina savo kompetencijas, kelia kvalifikaciją. Visi 

pedagogai dalyvavo kvalifikacijos seminaruose 154 dienas. Pedagogės skaitė pranešimus 

respublikinėse konferencijose Telšiuose ir Kaune, auklėtojos  pristatė savo veiklas Kuršėnuose, 

priešmokyklinio ugdymo pedagogės ir direktorė pristatė įstaigos veiklą Utenoje l - d „Eglutė“.  

            2018 m. paruoštas naujas, išsamus įstaigos veiklos stendinis pristatymas, kuris reprezentavo 

įstaigos veiklą respublikinėje konferencijoje „ Pedagogo ir ugdytinio emocinė dermė: ugdymo(si) 

džiaugsmo patirtys“ 

               Įstaigoje jau yra susiformavusi graži tradicija kasmetinė „Šeimos šventė“ visai įstaigos 

bendruomenei. Šiemet šventė vyko naujai įruoštose edukacinėse erdvėse, lauko žaidimų aikštelėse. 

Galime džiaugtis ir didžiuotis, kad šventėje aktyviai dalyvauja ugdytinių šeimos, įstaigos 

darbuotojai. 

 



     Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų.  Numatyti uždaviniai 

įgyvendinti.  

           Uždavinys -  Rūpintis ta gamtine ir socialine aplinka, kurioje gyvename. Tausoti ir brandinti 

gamtą, jos išteklius 

  Pasiekti rezultatai: 

           Įstaigoje siekiama, kad kiekviena grupė būtų savita savo aplinka, kiekvienas pedagogas 

turėtų individualų darbo stilių, o įstaiga – savo veidą. Įstaiga savo veikloje siekia kokybiško ir 

visapusiško vaikų ugdymo(si). 

           Darželio bendruomenė kūrė ugdomąją aplinką, kurioje vaikas norėtų pažinti, atrasti, 

džiaugtis ir lankyti darželį. 2018 m. buvo numatyta viena iš priemonių, tai lauko žaidimų aikštelėje 

įkurti dailės užsiėmimų erdvę. Erdvė yra įkurta ir puikiai funkcionuoja, dailės užsiėmimai vyksta 

lauke ir tai teikia didžiulį džiaugsmą vaikams. Ugdytinių pasiekimai dailės parodose, konkursuose, 

rodo pedagogų ugdymo darną, aukštą kompetenciją. Per 2018 metus 12 įstaigos ugdytinių tapo 

įvairių respublikinių konkursų nugalėtojais. Auklėtoja Jurgita Nagienė tapo nominacijos 

„Mokytojas šviesulys“ nugalėtoja. 

            Įgyvendinant antrą uždavinį ypač aktyviai ugdytiniai dalyvavo gamtosauginėje akcijoje 

„Darom“. Įstaigos teritorija ir artimoji aplinka buvo sutvarkytos, nurinktos šiukšlės, sutvarkyti 

želdiniai. Kiekviena grupė vykdo projektus ir puoselėja aplinką, kaupia gamtinę medžiagą, žiemą 

maitina paukštelius. 

           Ruošiant edukacines erdves lauke buvo pagalvota ir apie gamtamokslį ugdymą. Įruoštos 

bandymų ir eksperimentų erdvės, tik reikia nuolat pildyti naujomis, vaikus dominančiomis 

priemonėmis, kurios skatina įvairiapusį ugdymą. Netradicinės veiklos skatina vaikų kūrybiškumą, 

saviraišką.  

           Labai svarbu sutelkti bendruomenę bendrai veiklai. 2017 m. aktyviai dalyvavome Telšių 

rajono savivaldybės organizuotame renginyje „Bijūnizacija 2017“. 2018 m. toliau rūpinomės savo 

sodinukais, tėveliai ir darbuotojai atnešė naujų daigų. Nuolat dalyvaujame respublikiniame aplinkos 

apsaugos projekte ,,Mes rūšiuojam“. Už surinktus taškus buvo gautos knygos. 

           Tėvai, mokytojai, socialiniai partneriai, administracija glaudžiai bendradarbiaudami 

prisideda organizuojant renginius, kuriant ugdomąsias erdves. Bendradarbiaujame su „Ateities“ 

progimnazijos pradinių klasių pedagogais, K. Praniauskaitės viešosios bibliotekos vaikų  skyriumi, 

kitomis rajono ir respublikos ikimokyklinėmis įstaigomis. „Žvirbliukų“ grupė lankė ir parodė 

koncertinę programą Telšių senelių globos namuose. Įstaigos pedagogės dalyvavo tarptautiniame 

projekte „Draugystės pynė“, kurį organizavo Klaipėdos Martyno Mažvydo progimnazija. Logopedė 

dalyvavo tarptautinėje – mokslinėje konferencijoje Šiauliuose ir skaitė pranešimą „Ankstyvojo 

amžiaus vaikų ugdymas netradicinėse erdvėse“, būrys pedagogių dalyvavo respublikinėje parodoje 

„Projektų mugė“ Klaipėdoje ir pristatė savo projektus, priešmokyklinio ugdymo pedagogė skaitė 

pranešimą Mažeikiuose „Projektinio metodo taikymas priešmokyklinio ugdymo grupėje“.  

            Auklėtoja J. Nagienė įstaigoje organizavo metodinę dieną rajono ikimokyklinių įstaigų 

pedagogėms „Išskleiskime kūrybai sparnus“. Auklėtoja tapo Telšių švietimo centro organizuoto 

„Sėkmės istorijos“ konkurso nominante.     

            Organizavome priešmokyklinių, ankstyvojo amžiaus grupių tėvų susirinkimus, kuriuose 

dalyvavo gydytojai,  „Ateities“ progimnazijos pedagogai, PPT logopedė, tėveliai. 

            Lopšelis - darželis dalyvavo socialiniame projekte „Lietuvos geriausio darželio rinkimai“. 

Buvome apdovanoti I vietos diplomu.  



Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. Visi numatyti uždaviniai 

įgyvendinti.  

          Uždavinys - Skatinti vaikus domėtis savo šalies istorija, ugdytis savimonę, gerbti etninę 

kultūrą. 

           Pasiekti rezultatai: 

             Darželyje vyko renginiai ugdantys vaikų vertybines nuostatas ir pilietiškumą. Juose 

dalyvavo visi darželio vaikai. Skatinome vaikus domėtis lietuvių liaudies tradicijomis, papročiais, 

Lietuvos simboliais ir atributika. Organizavome edukacinę parodą „Šimtmečio kartos“. Grupėse 

vyko atviros edukacinės veiklos, veikė senovinių rakandų ir dirbinių paroda. Gilindami  vaikų, tėvų 

ir pedagogų etninės kultūros kompetencijas, sudarėme sąlygas kelti kvalifikaciją, dalyvauti 

konkursuose ir parodose. Priešmokyklinės „Žvirbliukų“ grupės vaikų komanda,  dalyvavo Skuodo 

l-d „Saulutė“ organizuotoje šventėje-konkurse „Priešmokyklinukų ringas -10 klausimų 

gudručiams“. „Žvirbliukų“, „Kiškučių“, „Bitučių“ gr. ugdytiniai dalyvavo l-d „Mastis“ 

organizuotame skaitymų žemaitiškai konkurse „Žemaitėji - kuoki tu graži“ ir buvo apdovanoti.  

              Didelę svarbą vaikų savimonės ugdymui turi vaikų pažindinimas su artimąja aplinka. 

Priešmokyklinės grupės vyko ant Šatrijos ir Džiugo piliakalnių, kitų grupių vaikai aplankė Alkos 

muziejų, Žemaitijos kaimo muziejų, Telšių rajono savivaldybę, K. Praniauskaitės  viešąją 

biblioteką, Rainių kankinių žudynių vietą ir Kančios koplyčią. Dalyvavome Telšių rajono ugdytinių 

projekte „Šimtmečio žygis Lietuvai“. Ugdytinius supažindinome ir keliavome po artimiausias 

Telšių vietas, edukacinė išvyka  „Meškučių ieškojimas“. Aktyviai dalyvavome AB „Žemaitijos 

pienas“ organizuotame vaikų piešinių konkurse „Mano tėvelių (senelių) pienininkystės ūkis“. 

              Įstaiga dalyvauja tarptautiniame Erasmus + KA2 projekte, kurio pagrindinis tikslas yra 

atrasti savo artimojoje aplinkoje žinomus ir mažiau žinomus istorinius objektus. Ypač gerai sekasi 

įgyvendinti tarptautinius projektus eTwinning. Darželio pedagogės L. Sakienė, O. Sidaravičiūtė, R. 

Miknienė, J. Nagienė vykdo tarptautinį projektą „Jei akmenukas prabiltų“. Tarptautiniai projektai 

motyvuoja ir skatina pedagogus domėtis ir perteikti ugdytiniams žinias ne tik apie savo kraštą, bet ir 

apie ES valstybes. 

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. Visi numatyti uždaviniai 

įgyvendinti.  

  Uždavinys -  Kūrybiškai organizuoti ugdymo procesą atliekant įvairius pažintinius tyrinėjimus, 

bandymus, eksperimentus, žaidimus. 

  Pasiekti rezultatai:  

             Vaikai iš prigimties yra nepaprastai kūrybingi. Kūrybiškai į pasaulį žvelgiantys vaikai yra 

daug laisvesni, jie geba lengviau priimti sprendimus, jų veikla, kalba ir bendravimas turiningesni, 

pasitikėjimas savimi stipresnis – jie tiesiog laimingesni ir džiaugsmingesni. Pedagogo pareiga 

skatinti ir plėtoti meninę, socialinę, pažintinę kompetencijas. Kartu veikiant, visada pasiekiamas 

geresnis rezultatas. Tai suprasdami organizavome renginį-plenerą „Rudeninė mandala“. Visa 

bendruomenė iš gamtinės medžiagos sudėjo mandalą. Vyko dailės užsiėmimai lauke įkurtoje 

erdvėje, vaikams suteikė daug džiugių emocijų, kurias jie perteikė savo darbuose. Daug dėmesio 

skyrėme „Vaikų patyčių ir smurto prevencijos programai“ įgyvendinti. Organizuodamos  

netradicinius renginius, stengėmės kūrybiškai ir vaikams suprantamai ugdyti pozityvius bendravimo 

ir problemų sprendimų gebėjimus, užkirsti kelią priekabiavimui ir patyčioms. Telšių VSB 



organizavo  paskaitą vaikams apie patyčių prevenciją, kurią vedė psichoterapeutė I. Motuzaitė. 

Organizavome meninių darbų parodą „Paduok draugui ranką“. Dalyvavome ir gavome padėkos 

raštus, respublikiniame projekte „Laukas kviečia“.  

             Vaikų kūrybiškumas ikimokykliniame amžiuje labiausiai atsiskleidžia meninės veiklos 

metu, nes kiekvienas vaikas, nepaisant jo meninių gebėjimų ar patirties, savo raiškos poreikį 

išreiškia spalvomis, linijomis, muzikos garsais, judesiais ar vaidyba – tai suprantame visi pedagogai 

kūrybiškai organizuodami ugdymo procesą. Pedagogės aktyviai dalyvauja rajone ir respublikoje 

organizuotose vaikų darbų parodos – konkursuose. Per 2018 metus 12 ugdytinių tapo nugalėtojais  

ar prizininkais.  

                Darželio, grupių aplinką kuriame vaikams, jų saviraiškai ir kūrybiškumui skleistis, atliekant 

įvairius pažintinius tyrinėjimus, bandymus, eksperimentus, žaidimus. Lopšelio-darželio aplinka 

saugi, pritaikyta vaikų ugdymosi poreikiams, kintanti, skatinanti vaiko saviraišką, kūrybiškumą ir 

ūgtį. 

             Tobulindami ir stiprindami lopšelio-darželio ir šeimos bendradarbiavimo ryšius, siekėme, 

kad tėvai taptų partneriais visose ugdymo proceso veiklose, teikėme tėvams metodinę informaciją  

vaikų ugdymo, kalbos ir kalbėjimo  sutrikimų bei sveikatos saugojimo klausimais.  Įstaigoje jau yra 

susiformavusi graži tradicija, kasmetinė „Šeimos šventė“ visai įstaigos bendruomenei. Šiemet 

šventė vyko naujai įruoštose edukacinėse erdvėse, lauko žaidimų aikštelėse. Galime džiaugtis ir 

didžiuotis, kad šventėje aktyviai dalyvauja ugdytinių šeimos, įstaigos darbuotojai. 

Komentarai dėl nepasiektų arba iš dalies nepasiektų rezultatų. Numatytas uždavinys 

įgyvendintas  iš dalies. Kitų metų plane numatėme toliau plėtoti patyriminį ugdymą.  

          

    3. Kontroliuojančių institucijų ar išorės audito tarnybos atlikti patikrinimai (išvadų 

apibendrinimas ir įvykdytos priemonės) 

2018 m. vyko Telšių rajono savivaldybės administracijos  Aplinkos ir civilinės saugos 

poskyrio specialistės, priešgaisrinės saugos tarnybos specialistų patikra  ,,Eglutė“ civilinės, 

priešgaisrinės saugos būklės patikrinimas. Išvada: Civilinės saugos būklė vertinama gerai; 

ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių planavimas ir vykdoma civilinės saugos veikla 

atitinka teisės aktų reikalavimus.  

2018 m. vyko žaidimų aikštelių aplinkos, įrangos ir dangos patikra. Patikrą vykdė kontrolės 

įstaiga „Tuvlita“. 

Rekomendacijos: nuolat stebėti įrangos būklę, imtis prevencinių veiksmų įrangos saugumui 

užtikrinti. Žaidimų aikštelėse leista vykdyti veiklas. 

4. Problemos (sąlygotos vidaus ir išorės faktorių) 

 

Apgailėtina darželio tvoros būsena neatitinka HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio 

ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ 17 punkto nurodymų. 

Lauko aikštynų takai neatitinka Lietuvos higienos normos HN131:2015 „Vaikų žaidimų 

aikštelės ir patalpos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ nurodymų. 

 



 Daugėja vaikų su specialiaisiais poreikiais, tačiau įstaigoje neteikiama psichologo pagalba, reti 

spec. pedagogo vizitai. 

Lopšelio – darželio pastatui būtina renovacija. Fizinė pastato būklė neatitinka šiuolaikinės 

švietimo įstaigos reikalavimų 201-10-10 informuotas steigėjas. 

Būtina toliau remontuoti grupių prausyklas ir tualetus. Steigėjas informuotas. 

 

      

                                                                                                
                                                                                                

 

 


